ความรวมมือของอาเซียนในการแกไขปญหาการคามนุษย
สถานการณในอาเซียน
อาเซียนเปนภูมภิ าคที่ประสบปญหาการคามนุษยขา มแดนมากที่สุดภูมภิ าคหนึ่ง โดยสวน
ใหญจะเปนการคามนุษยภายในภูมภิ าค การเปดพรมแดนในอนุภูมภิ าคลุมแมนา้ํ โขงทําใหการเดินทาง
ขามแดนเปนไปไดงายขึ้น ในปจจุบันหลายประเทศในอาเซียนเปนทั้งตนทาง ทางผานและปลายทาง
สําหรับการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก
กัมพูชา – เปนประเทศตนทางมายังไทยและเวียดนาม รวมทั้งเปนประเทศทางผาน
มาไทย และเปนประเทศปลายทางจากเวียดนาม
อินโดนีเซีย – เปนประเทศตนทางไปหลายประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน
ลาว
– เปนประเทศตนทางไปประเทศอาเซียนอืน่ ๆ และเปนประเทศทางผานไป
เวียดนามและไทย
มาเลเซีย – เปนประเทศทางผานและประเทศปลายทาง
ฟลิปปนส – เปนประเทศตนทางไปหลายประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นๆ
ไทย
– เปนประเทศตนทาง ทางผานและปลายทาง
เวียดนาม – เปนประเทศตนทางไปจีน กัมพูชา และประเทศอาเซียนอื่นๆ
การดําเนินการของอาเซียนตอปญหาการคามนุษย
- ปญหาการคาสตรีและเด็กไดรับการกลาวถึงครั้งแรกโดยผูนาํ อาเซียนในการประชุมผูนาํ
อาเซียนอยางไมเปนทางการในป 2540 (1997) ซึ่งไดเรียกรองใหมีมาตรการที่เขมงวดในการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งรวมถึงการคาสตรีและเด็ก และในที่ประชุมครั้งนัน้ ไดมีการรับรองวิสัยทัศน
อาเซียน 2020 ซึ่งกําหนดใหมีแนวปฏิบัติและมาตรการความรวมมือในการแกไขปญหาของภูมภิ าค
ซึ่งรวมถึงการคาสตรีและเด็ก
- ในป 2541 (1998) ผูนาํ อาเซียนไดรับรองแผนปฏิบตั ิการฮานอย เพื่อเปนแผนแมบทสําหรับ
อาเซียนในการดําเนินการฟน ฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังวิกฤตการณทางการเงิน แผนดังกลาว
เรียกรองใหมีการเสริมสรางความรวมมือในการตอตานการคาและการกระทํารุนแรงตอสตรีและเด็ก
- ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ที่เวียงจันทน ไดใหการรับรอง
ปฎิญญาอาเซียนวาดวยความ
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รวมมือในการตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะ สตรีและเด็ก1 ซึ่งกําหนดแนวทางความรวมมือ
ระหวางอาเซียนในการตอตานปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศอาเซียน และไดรบั รองแผนปฏิบัตกิ ารเวียงจันทน (Vientiane Action
Programme – VAP) ซึ่งประกอบดวยแผนการดําเนินงานใน 3 เสาหลักของอาเซียน (ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) โดยแผนปฏิบตั ิ
การดังกลาวไดครอบคลุมถึงการสงเสริมความรวมมือในการตอตานการคามนุษยดว ย
กลไกของอาเซียนที่เกี่ยวของกับการตอตานการคามนุษย
- การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting
on Transnational Crime – AMMTC) /การประชุมเจาหนาทีอ่ าวุโสอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ
(Senior Officials Meeting on Transnational Crime – SOMTC) –ของไทยมีสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) เปนหนวยงานหลัก
- คณะกรรมการอาเซียนดานสตรี (ASEAN Committee on Women) – ของไทยมี
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานหลัก
- การประชุมผูบญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและหัวหนาฝายการกงสุล กระทรวง
การตางประเทศของอาเซียน
(Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Department and Heads of
Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs –DGICM) - ของไทยมีสาํ นักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและกรมการกงสุลเปนหนวยงานหลัก
การดําเนินการในกรอบ SOMTC/AMMTC
ที่ประชุม SOMTC ครั้งที่ 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ไดเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารเพือ่ ตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to
Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ซึ่งระบุความรวมมือใน
การตอตานอาชญากรรมขามชาติ 8 ดาน รวมถึงการคามนุษย
ในสวนของการคามนุษย ไดระบุความรวมมือดังนี้

ปฏิญญาดังกลาวเปนขอ เสนอขึ้นมาจากการประชุมผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและหัวหนาฝายกงสุลของ
กระทรวงการตางประเทศอาเซียน (DGICM)
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การแลกเปลีย่ นขาวสาร
- รวบรวมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการลักลอบคามนุษย เพือ่ นําไปสูการจัดตั้ง
คลังขอมูลในประเทศสมาชิกและใน ASEANWEB
- ศึกษาแนวโนมและวิธีการปฏิบัติในการลักลอบคามนุษยในภูมิภาค โดยใชขอมูลการศึกษา
ในระดับประเทศเปนพืน้ ฐาน
- สรางจิตสํานึกของสาธารณชนในดานระดับรากหญาเกีย่ วกับกฎระเบียบในเรือ่ งการลักลอบ
คามนุษยในภูมภิ าค
- จัดทํานามสงเคราะหผปู ระสานงานในหนวยงานดานนโยบายและการบังคับใชกฎหมาย
รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน และอํานวยความสะดวกในการสรางเครือขายและ
การติดตอระหวางเจาหนาที่และหนวยงานที่ทาํ หนาที่คลายคลึงกัน
- ใชประโยชนสูงสุดจากการสือ่ สารโทรคมนาคมทีท่ ันสมัยในการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ
ความรวมมือดานกฎหมาย
- ดําเนินการใหอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวกับการลักลอบคามนุษยเปนความผิดทางอาญา
ในทุกประเทศสมาชิก
- แลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารเพื่อใหนโยบายที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิกมีความ
สอดคลองกัน
- ศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความชวยเหลือในเรือ่ งทางอาญาในระดับพหุภาคีและทวิ
ภาคีเพื่ออํานวยความสะดวกในการจับกุม สอบสวน ดําเนินคดี เนรเทศ แลกเปลี่ยนพยาน แลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐาน การสอบสวนและการจับกุม
- ประสานงานกับเจาหนาทีอ่ าวุโสอาเซียนดานกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials
Meeting – ASLOM) ในการปฏิบัติตาม ASEAN Legal Information Network System (LINKS)
การบังคับใชกฎหมาย
- จัดทําแผนงานฝกรวมเพื่อตอตานการลักลอบคามนุษย โดยใหประเทศสมาชิกจัดทํา
ขอเสนอโครงการตอ SOMTC เพื่อรับรอง และเสนอใหสาํ นักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาตอไป
การฝกอบรม
- พัฒนาแผนงานฝกอบรมระดับภูมภิ าคและจัดประชุมอยางสม่าํ เสมอเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการสอบสวน เฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล
- พัฒนาแผนงานฝกอบรมระดับภูมภิ าคสําหรับการดูแลภายหลังการสงกลับ การฟนฟูและการ
คุมครองผูต กเปนเหยือ่
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การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร
- สงเสริมเครือขายของหนวยงาน/องคการในประเทศสมาชิกอาเซียน
- เสริมสรางการเชือ่ มโยงระหวางกลไกอาเซียนทีร่ บั ผิดชอบงานดานการตอตานการคามนุษย
ความรวมมือกับประเทศภายนอก
- ขอรับความชวยเหลือจากประเทศคูเจรจา องคกรภูมิภาค องคกรชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอืน่ ๆ ในเรือ่ งการตอตานการลักลอบคามนุษย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในดานการแลกเปลี่ยนขาวสารเกี่ยวกับการเคลือ่ นไหวและกิจกรรมขององคกรขามชาติที่
เกี่ยวของกับเรือ่ งนี้
การดําเนินงานในกรอบคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี
ไดมีการจัดทําโครงการ ASEAN – Australia Regional Cooperation to Prevent People
Trafficking โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ เสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานในการทํางานรวมกันโดย
การพัฒนานโยบายระดับภูมภิ าค ในระยะแรกของโครงการจะเนนการดําเนินโครงการใน 4 ประเทศที่มี
ปญหามากที่สุด ไดแก ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โครงการไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน
2546 นอกจากนี้ รัฐมนตรีตา งประเทศอาเซียนยังไดลงนามในปฏิญญาการขจัดความรุนแรงตอ
สตรีในภูมิภาคอาเซียนเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2547
การดําเนินงานในกรอบ DGICM
ที่ประชุม DGICM ไดเสนอรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก ซึ่งปฎิญญาดังกลาวไดรับการรับรองจากทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 แลว
นอกจากนี้ ที่ประชุม DGICM ยังไดหารือในประเด็นความรวมมือตางๆ ทีจ่ ะมีสว นสนับสนุน
การแกไขปญหาการคามนุษย อาทิ การจัดตั้งเครือขายการเขาเมืองของอาเซียน (ASEAN
Immigration Network) การกระชับความรวมมือดานการปองกันการปลอมแปลงเอกสารเดินทาง และ
การปรับปรุงกลไกการแลกเปลี่ยนขาวสาร
บทบาทของไทยในกรอบอาเซียน
ไทยใหความสําคัญตอปญหาการคามนุษย และไดแสดงบทบาทที่สาํ คัญในกรอบอาเซียน
โดยภายใตกรอบ AMMTC ไทยไดเปนเจาภาพจัด ASEAN Workshop on Trafficking in Women
and Children ณ เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2545 ที่ประชุมไดพจิ ารณาความคืบหนาใน
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การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานฯ ในสวนของการคามนุษย และกําหนดมาตรการเพื่อกระชับ
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกภายใตแผนการดําเนินงานดังกลาว นอกจากนี้ ไทยยังให
สนับสนุนประเทศอื่นๆ ทีจ่ ัดการประชุม/สัมมนาในเรื่องดังกลาวโดยการสงผูแทนไปเขารวมดวย
โครงการของอาเซียนดานการตอตานการคามนุษยในป 2548
อินโดนีเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Combating
Trafficking in Persons Particularly Women and Children” ซึ่งอยูภ ายใตแผนปฏิบัติการเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติของอาเซียน (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to
Combat Transnational Crime) ในกรอบ AMMTC/SOMTC โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
Japan-ASEAN General Exchange Funds โครงการดังกลาวอยูร ะหวางการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจาก ASC (เดิมอินโดนีเซียวางแผนจะจัดในชวงไตรมาสแรกของป 2548 แตอาจจะตองเลื่อน
ไป เพราะยังรอผลการพิจารณาของ ASC)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูเขารวมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคูเจรจาตางๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการกับปญหา
การคามนุษย รวมทั้งทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับนิยามของคําวาการคามนุษยและเหยือ่ ของการคา
มนุษย ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพใหกับหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายของประเทศ
สมาชิก และสงเสริมใหประชาชนและเจาหนาที่ที่เกีย่ วของตระหนักถึงภัยจากการคามนุษย โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก ซึ่งเปนอาชญากรรมขามชาติที่มีเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยในภูมภิ าค
-----------------------------------------กองอาเซียน 4
กรมอาเซียน
มิถุนายน 2548

